
Indonesia on maailman väkirikkain muslimimaa ja maan 
muslimienemmistö kasvaa nopeimmin maailmassa. Saarilla, joissa islam 
vaikuttaa vahvimmin, on myös vahvaa vastustusta kristinuskoa kohtaan. 
Kristinusko kuitenkin leviää ja seurakunnat kasvavat Indonesiassa. ”On 
katsottava syvemmälle, mitä todella on tapahtumassa”, näin sanoo 
indonesialainen ’Linda’, joka johtaa kristillistä lähetyskoulua maassa. 
Hänen sydämellään ovat nuoret opiskelijat, jotka Jumalan kutsusta 
opiskelevat ja valmistuvat eturintaman evankelistan työhön 
saavuttamattomien kansojen pariin.

Linda on toiminut opiskelijoiden parissa jo pitkään. Lähetyskoulussa rukoillaan 24/7, ja työntekijät 
näyttävät mallia opiskelijoille. Hän on nähnyt lukuisten nuorten läpikäyvän tiiviin opiskelun ja lähtevän 
sen jälkeen Jumalan kutsumana evankelioimaan ja perustamaan seurakuntia. Evankelistojen tehtävä ei 
ole helppo. Vastustus ja haasteet ovat aina läsnä. Linda painottaa uudelle alueelle siirryttäessä 
taidollisuutta. On opeteltava tuntemaan ihmisiä, on rakennettava hyviä suhteita paikallisiin, 
kristillisyyttä ei tule tuputtaa, on oltava viisas. Kyse on paljon siitä, miten asioita tuodaan esille.

Monilla lähetyskoulun opiskelijoilla on traagisia taustoja. Eräs uskoon tullut opiskelija oli ollut kristittyjä 
vastustaneen ääriryhmän jäsen. Tämä opiskelija oli ollut mukana ryhmässä ja oli saanut tehtäväkseen 
tappaa eräs pastori. Jumala kuitenkin teki ihmeen ja esti tehtävän onnistumisen sillä seurauksella, että 
mies kääntyi kristityksi ja lähti opiskelemaan evankelistaksi. 

Joillakin koulusta valmistuneilla  on traagisia kohtaloita. Veli Stanley lähti eturintaman työhön eräälle 
saarelle. Muutaman kuukauden kuluttua kouluun kiiri viesti, että veli Stanley oli kuollut. Paikalliset 
muslimit olivat hyökänneet hänen kimppuunsa ja tappaneet hänet. Vaikka tarina on surullinen, Jumala 
käänsi kirouksen siunaukseksi. Stanleyn marttyyrikuoleman jälkeen saarella puhkesi herätys ja lukuisia 
ihmisiä tuli uskoon.

➢ Rukoile Lindan ja koulun opiskelijoiden puolesta.
➢ Kuuntele Lindan mielenkiintoinen kaksiosainen 

radiohaastattelu Radio Dei la 07.03. klo 15.00 ja 
Radio Patmos ti 10.03. klo 18.15.

➢ Rukoile ja tue troolarikampanjaa koulun tukemiseksi
Tili: FI0857892320056601    Viite: 87023

VOM Sisaret – sydämeltä sydämelle
Linda Indonesiasta

Marttyyrien Ääni on aloittanut kampanjan, 
jonka avulla lähetyskoulua tuetaan kohti 
omavaraisuutta. Lue lisää: 
https://www.marttyyrienaani.fi/ihmisten-
kalastajiksi/
Varustetaan opiskelijat troolarin avulla 
ihmisten kalastajiksi!
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